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1. Chcem sa prihlásiť – všeobecné informácie 
 

Elektronické schránky zriadené na Ústrednom portáli verejnej správy – 

www.slovensko.sk (ďalej len „ÚPVS“ alebo „portál“), slúžia na elektronickú 

komunikáciu s orgánmi verejnej moci.  

K prihláseniu na portál a do elektronickej schránky potrebujete: 

- počítač s pripojením na internet, 

- občiansky preukaz s elektronickým čipom, doklad o pobyte s elektronickým 

čipom alebo alternatívny autentifikátor (ďalej aj „eID“),  

- čítačku čipových kariet, 

- bezpečnostný osobný kód (BOK),  

- nainštalovanú Aplikáciu pre eID na prihlásenie a ovládač k čítačke čipových 

kariet, ktoré sú bezplatne dostupné v sekcii „Na stiahnutie“. 

Ak ešte len začínate s portálom pracovať, viac informácií nájdete v sekcii „Ako začať“. 

 

Na titulnej stránke portálu (www.slovensko.sk) kliknite na ikonu vpravo hore „Prihlásiť 

sa na portál“ (Obr. 1). 

 

Obr. 1 – Prihlásenie sa na portál 

Následne sa zobrazí prihlasovacia stránka s troma možnosťami prihlásenia. 

Pokračujte podľa toho, akú možnosť ste si vybrali (Obr. 2): 

a) Chcem sa prihlásiť aplikáciou Slovensko v mobile 

b) Chcem sa prihlásiť so slovenským dokladom  

c) Chcem sa prihlásiť s iným európskym dokladom 

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat
http://www.slovensko.sk/
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Obr. 2 – Výber spôsobu prihlásenia 
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2. Chcem sa prihlásiť aplikáciou Slovensko v mobile 
 

Od 20. júna 2022 sa môžete prihlásiť pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie 

Slovensko v mobile (Obr. 3).  

 

Obr. 3 – Ikona aplikácie Slovensko v mobile 

Poznámka: 

Slovensko v mobile sa do praxe zavádza postupne v niekoľkých fázach. Prvým krokom 

je Mobilné ID, vďaka ktorému sa na portál vo webovom prehliadači vo vašom počítači 

môžete po úvodnej aktivácii prihlasovať už bez čítačky a občianskeho preukazu s 

čipom jednoducho len pomocou aplikácie. 

K prihláseniu cez mobilnú aplikáciu potrebujete: 

- smartfón (Android 9+ alebo iOS 13+) s pripojením na internet, 

- počítač s pripojením na internet, 

- stiahnutú a nainštalovanú aplikáciu Slovensko v mobile (z Google Play, ak máte 

Android, z App Store, ak vlastníte iOS), 

- aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile, ktorá prebieha online v štyroch 

jednoduchých krokoch. Aplikácia sa aktivuje „spárovaním“ s vašim eID, preto 

budete v tejto fáze potrebovať občiansky preukaz s elektronickým čipom, 

doklad o pobyte s elektronickým čipom alebo alternatívny autentifikátor (ďalej 

aj „eID“), čítačku čipových kariet, bezpečnostný osobný kód (BOK), 

nainštalovanú Aplikáciu pre eID na prihlásenie a ovládač k čítačke čipových 

kariet, ktoré sú dostupné bezplatne v sekcii „Na stiahnutie“. Na stránke 

svm.slovensko.sk  sa môžete uistiť či máte k aktivácii všetko potrebné. 

 

Ak ste si aplikáciu úspešne aktivovali (spárovali s vašim eID), prihlásiť sa môžete 

nasledovne:  

 

Krok 1 - Otvorte si portál www.slovensko.sk vo webovom prehliadači vášho počítača 

a vpravo hore kliknite na „Prihlásiť sa na portál“ (Obr. 1). 

Krok 2 - Kliknite na zelené tlačidlo „Prihlásiť sa“ v pravom prihlasovacom paneli 

s ikonou mobilného telefónu (Obr. 4). 

https://ep.slovensko.sk/novinky/instalacia-aplikacie
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.it.eslovensko&gl=SK
https://apps.apple.com/sk/app/slovensko-v-mobile/id1622029126?l=sk
https://ep.slovensko.sk/aktivacia-online
https://ep.slovensko.sk/aktivacia-online
https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
https://ep.slovensko.sk/activation
https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
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Obr. 4 – Prihlásenie sa pomocou aplikácie Slovensko v mobile 

 

Krok 3 – Vo webovom prehliadači vášho počítača sa zobrazí okno k prihláseniu sa 

prostredníctvom mobilného kľúča  (Obr. 5). 
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Obr. 5 – Okno pre prihlásenie sa prostredníctvom mobilného kľúča 

 

Krok 4 - Spustite aplikáciu Slovensko v mobile vo vašom smartfóne kliknutím na 

ikonu (Obr. 6).  

 

 
Obr. 6 – Spustenie aplikácie Slovensko v mobile 

 

Krok 5 - Prihláste sa do aplikácie zadaním PIN kódu (Obr. 7), ktorý ste si vytvorili 

počas jej inštalácie a aktivácie. Môžete využiť aj biometrický spôsob prihlásenia, ak 

máte tento spôsobom prihlásenia do aplikácie povolený. 



Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky 
Dátum zverejnenia: 15. 3. 2018 
Verzia: 7 
Dátum aktualizácie: 22. 6. 2022 
 

8 
Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Pozn.: Použité obrázky sú iba ilustračné. 
 

 
Obr. 7 – Zadajte PIN do aplikácie Slovensko v mobile 

 

Krok 6 – Na displeji smartfónu sa zobrazí obrazovka s názvom Mobilný kľúč. Kliknite 

na modré tlačidlo „Vygenerovať mobilný kľúč“ (Obr. 8). Môžete tiež využiť možnosť 

naskenovania QR kódu kliknutím na „Naskenovať QR kód“. 

 

Obr. 8 – Vygenerovanie mobilného kľúča 
 

Krok 6A – V prípade voľby možnosti „Vygenerovať mobilný kľúč“, sa v aplikácii 

automaticky vygeneruje 9-miestne číslo (Obr. 9).  
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Obr. 9 – Vygenerovaný mobilný kľúč 

Číslo prepíšte do webového prehliadača vo vašom počítači do poľa „Zadajte mobilný 

kľúč“. Kliknite na zelené tlačidlo „Potvrdiť mobilný kľúč“ (Obr. 10). 

 

Obr. 10 – Zadanie a potvrdenie mobilného kľúča 

Krok 6B – V prípade voľby možnosti cez QR kód, si ho vygenerujete vo vašom 

webovom prehliadači v počítači kliknutím na tlačidlo „Skenovať QR kód“ v okne 

s názvom „Prihláste sa mobilným kľúčom“ (Obr. 11 a Obr. 12). 
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Obr. 11 – Vygenerovanie QR kódu vo webovom prehliadači vo vašom počítači 

 

Obr. 12 – Vygenerovaný QR kód vo webovom  prehliadači na vašom počítači 

 

V mobilnej aplikácii zvoľte „Naskenovať QR kód“. V mobilnom zariadení sa zapne 

automaticky fotoaparát za účelom naskenovania QR kódu. Vygenerovaný QR kód si 

z webového prehliadača počítača smartfónom naskenujte.  

Krok 7 – Po úspešnom overení zadaného kódu budete automaticky prihlásený na 

portál vo webovom prehliadači na vašom počítači. Ak máte viacero právnych 

postavení, zobrazí sa najskôr stránka s ponukou výberu subjektu. Výber potvrďte 

a kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“. 
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Krok 8 – Následne vás presmeruje na úvodnú stránku portálu. Pre vstup do 

elektronickej schránky stlačte ikonku vpravo hore „Schránka“ (Obr. 13). 

 

 

Obr. 13 – Vstup do elektronickej schránky 
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3. Chcem sa prihlásiť so slovenským dokladom 
 

Pokiaľ sa prihlasujete so slovenským občianskym preukazom, dokladom o pobyte 

cudzinca, alternatívnym autentifikátorom (eID karta), pokračujte nasledovne: 

Krok 1 - Otvorte si portál www.slovensko.sk vo webovom prehliadači vášho počítača 

a vpravo hore kliknite na „Prihlásiť sa na portál“ (Obr. 1). Kliknite na zelené tlačidlo 

„Prihlásiť sa“ v ľavom prihlasovacom paneli s ikonou slovenského občianskeho 

preukazu (Obr. 14). 

 

Obr. 14 – Prihlásenie sa pomocou slovenského dokladu 

Ak nemáte pripojenú čítačku čipových kariet, zobrazí sa vám okno (Obr. 15), v ktorom 

budete vyzvaní na jej pripojenie. 

 

Ak nemáte vloženú eID kartu v čítačke čipových kariet, zobrazí sa vám okno (Obr. 16), 

v ktorom budete vyzvaní na jej vloženie. 

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
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        Obr. 15 – Pripojenie čítačky         Obr. 16 – Vloženie eID karty 

 

 
Poznámka: 
eID karta je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana a slúži na 
preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí. Proces overenia identity osoby 
sa nazýva autentifikácia. 
 

 

Krok 2 - Na úspešnú identifikáciu a autentifikáciu osoby je potrebné zadať 6 – miestny 

bezpečnostný osobný kód (BOK) a stlačiť „Ďalej“ (Obr. 17). 

    

Obr. 17 – Zadanie BOK kódu 

Systém overí váš zadaný BOK kód a dokončí autentifikáciu osoby. 

Krok 3 - Po úspešnej autentifikácii sa zobrazí stránka s ponukou výberu subjektu na 

zastupovanie. Výber potvrdíte tlačidlom „Prihlásiť sa“ (Obr. 18). Ak máte iba jedno 

právne postavenie, systém vás prihlási automaticky. 
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 Obr. 18 – Výber subjektu na prihlásenie 

 

Krok 4 - Po potvrdení výberu subjektu budete presmerovaní na úvodnú stránku 

portálu. Pre vstup do elektronickej schránky stlačte ikonku vpravo hore „Schránka“ 

(Obr. 19). 

 

 

Obr. 19 – Vstup do elektronickej schránky 
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4. Chcem sa prihlásiť s iným európskym dokladom 
 

Od septembra 2018 sa na portál slovensko.sk môžu prihlasovať aj obyvatelia iných 

členských krajín Európskej únie prostredníctvom svojej eID karty alebo iného 

identifikátora, ktorý daná krajina akceptuje. Prihlasovanie je prístupné zo 

slovenskej aj anglickej verzie portálu.  

 
Poznámka: 
Aktuálny zoznam krajín, ktoré sa na slovensko.sk môžu prihlasovať alebo sa na to pripravujú 
v budúcnosti sa nachádza na portáli Európskej komisie. Viac informácií nájdete v článku 
„Informácie o prihlásení cez eIDAS Node“. 
 

 

Krok 1 - Otvorte si portál www.slovensko.sk v internetovom prehliadači vášho počítača 

a vpravo hore kliknite na „Prihlásiť sa na portál“ (Obr. 1). Prejdite na zelené tlačidlo 

„Prihlásiť sa“/ „Login“ v pravom paneli s vlajkou EÚ (Obr. 20).  

 
 

Obr. 20 – Prihlásenie sa ako obyvateľ inej krajiny EÚ (SK a EN verzia) 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS
https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei
https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
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Krok 2 – Po presmerovaní na stránku eIDAS Node (Obr. 21), si vyberte vašu krajinu 

(dostupná je len vtedy, ak splnila podmienky Nariadenia eIDAS), ako príklad sme 

vybrali Českú republiku).  

 

Obr. 21– Stránka eIDAS Node (výber krajiny) 

 

Krok 3 - Na prihlasovacej stránke daného štátu, v ktorom vám bol vydaný prostriedok 

elektronickej identifikácie, vyberte spôsob prihlásenia jednou z ponúknutych možností, 

či už eID alebo iným notifikovaným prostriedkom spĺňajúcim požiadavky eIDAS (Obr. 

22 a 23). Každý prostriedok má vlastné špecifické požiadavky, napríklad zadanie PIN 

kódu, hesla a podobne. 
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Obr. 22 – Výber prihlasovacieho prostriedku (eObčanka) 

 

 

Obr. 23 – Prihlásenie prostredníctvom českého občianskeho preukazu 

Krok 4 - Následne sa zobrazí ďalšia obrazovka špecifická pre daný štát (Obr. 24 

ilustruje príklad z Českej republiky).   



Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky 
Dátum zverejnenia: 15. 3. 2018 
Verzia: 7 
Dátum aktualizácie: 22. 6. 2022 
 

18 
Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Pozn.: Použité obrázky sú iba ilustračné. 
 

 

Obr. 24 – Udelenie súhlasu pre kvalifikovaného poskytovateľa  

 

Krok 5 - Na stránke eIDAS Node potvrďte horeuvedenú registráciu cez „Submit“ (Obr. 

25). 

 

Obr. 25 – Potvrdenie registrácie 
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Krok 6 - Pre vstup do elektronickej schránky stlačte ikonku vpravo hore „Schránka“ 

(Obr. 26). 

 

Obr. 26 – Vstup do elektronickej schránky 

 

V elektronickej schránke nájdete uvítaciu správu so základnými informáciami ohľadom 

elektronickej komunikácie.  

 

Poznámka:  

V časti „Informácie o schránke“ (Obr. 27) sa okrem iných údajov nachádza aj jedinečný 

identifikátor (Uri vlastníka schránky), ktorý je potrebné poznať najmä pri udelení 

zastupovania.  

Príklad: rc://cz/79d7d5a2-bdb6-4f4d-972a-076f19118cee_novak_vaclav, kde 

identifikátorom je iba hodnota 79d7d5a2-bdb6-4f4d-972a-076f19118cee. 

Položka „Jedinečný identifikátor“ sa nachádza aj v prostredí eIDAS uzla pri 

prihlasovaní (Obr. 14). Príklad: CZ/SK/79d7d5a2-bdb6-4f4d-972a-076f19118cee, 

kde identifikátorom je iba hodnota 79d7d5a2-bdb6-4f4d-972a-076f19118cee. 
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Obr. 27– Informácie o schránke 

 


